กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ เหมาะสม ซึง่ จะช่วยให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรือ
เป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ บริษทั ได้กาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนว
ปฏิบตั สิ าคัญเกีย่ วกับกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นหลัก
และแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
2. องค์ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริษทั หรือ/และผูบ้ ริหารจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
2.3 คณะกรรมบริหารความเสีย่ งสามารถแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ช่วยเหลือ
การดาเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ น่ื ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. คุณสมบัติของกรรมการบริ หารความเสี่ยง
3.1 มีความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็ นอย่างดี
3.2 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชือ่ ถือ ไว้วางใจ และเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
3.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี
3.4 มีความเข้าใจหลักบริหารทีด่ ี มีวจิ ารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
3.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
3.6 สามารถอุทศิ เวลาการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
3.7 ทัง้ นี้คณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการบริหารความเสีย่ งให้อา้ งอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั
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4. วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นตาแหน่ ง
4.1 วาระการดารงตาแหน่ง
4.1.1 กรรมการบริห ารความเสี่ย ง ด ารงต าแหน่ ง จากการแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษั ท
ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้มาจากกรรมการบริหาร ให้ ดารงตาแหน่ งคราวละ
ไม่เกิน 3 ปี
4.1.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสีย่ งครบวาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ งอาจ
ถู ก แต่ ง ตัง้ ให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง อีก วาระหนึ่ ง ได้ ต ามที่ค ณะกรรมการบริษัท เห็น ว่ า
เหมาะสม
4.1.3 กรณีทก่ี รรมการบริหารความเสีย่ งว่างลงเพราะเหตุอน่ื ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ภายใน 3 เดือนนับจาก
วันทีจ่ านวนกรรมการบริหารความเสีย่ งไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง
แทน จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งตนเข้า
มาแทน
4.2 การพ้นจากตาแหน่ง
4.2.1 พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั กรณีเป็ นการพ้นจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั ตาม
วาระ
4.2.2 กรรมการบริหารความเสีย่ งพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1) เสียชีวติ
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
อนึ่ งกรณีกรรมการบริหารความเสี่ย งคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งจากการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อผูท้ าหน้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั ฯ โดยการลาออก
นัน้ จะมีผลนับตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกถึงบริษทั ฯ และลงนามโดยผูท้ าหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ฯ
5. ขอบเขตอานา หน้ าีี่ และความรับิิ ดออบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
5.1 อานา
5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอานาจแต่งตัง้ ตัวแทนด้านการบริหารความเสีย่ ง เพื่อทา
หน้าทีส่ นับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถขอรับคาปรึกษาจากทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
ภายนอก เมื่อ พิจ ารณาเห็น ว่ า มีค วามจ าเป็ นและเหมาะสม โดยบริษัท ฯ เป็ นผู้ร ับ ภาระ
ค่าใช้จ่าย
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5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
รวมทัง้ เชิญพนักงาน เจ้าหน้ าที่ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
5.1.4 เมื่อมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีสาระสาคัญ และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เรียกประชุม
คณะกรรมการ เพือ่ รายงาน หรืออนุมตั กิ ารดาเนินการ
5.1.5 อนุ มตั กิ รอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และติดตามการนาไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ การสอบ
ทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสีย่ ง
5.1.6 อนุ มตั แิ ผนบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษัท ฯ มีการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเป็ นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ให้ขอ้ สังเกต ความเห็น และคาแนะนาแก่
ผูป้ ระสานงานความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสีย่ งของส่วนงาน ในกรณีพบสิง่ ทีค่ วรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
5.2 หน้ าีี่ และความรับิิ ดออบ
5.2.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริห ารความเสี่ย ง โดยรวมของบริษัท ฯ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ และความเสีย่ งด้านอื่นๆ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อองค์กร เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
5.2.2 กาหนดกลยุทธ์ และวิธกี ารในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตามและป้ องกันความเสีย่ งให้อยูใ่ น
ระดับทีเ่ หมาะสม และมีแนวทางปฏิบตั ิ ให้สามารถรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสีย่ งนัน้ ๆ
ขึน้
5.2.3 ประเมินและทบทวนความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมีต่อบริษทั ฯ
ทัง้ ความเสีย่ งจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ เช่น
1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
3) ความเสีย่ งด้านการเงิน
4) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ
5) ความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร
5.2.4 ติดตาม กากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงกลยุทธ์
และวิธปี ฏิบตั เิ มื่อเกิดความเสีย่ ง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ากลยุทธ์การบริหาร
ความเสีย่ งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2.5 รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสีย่ ง และสิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย และกลยุ ท ธ์ ท่ี ก าหนดตามความเหมาะสมต่ อ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส
5.2.6 ให้คาแนะนา และการสนับสนุ นแก่คณะกรรมการฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับ สนุ นให้ม ีการปรับปรุงพัฒ นาระบบการ
บริหารความเสีย่ งภายในองค์กรให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
5.2.7 สนับสนุนให้เกิดมีวฒ
ั นธรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
5.2.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.2.9 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
6 การประอุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
6.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และอาจจัดการ
ประชุมเพิม่ เติมตามทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควร
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
6.3 ในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
6.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เกีย่ วข้อง หรือผูท้ เ่ี ห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจา
เป็ นได้
6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีม่ สี ่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
พิจารณา จะต้องไม่รว่ มในการแสดงความเห็น และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้ ๆ
6.6 เลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีน่ ัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
7 การรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
7.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดทารายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
7.2 จัดทารายงานการทาหน้าทีแ่ ละผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในรอบปี ทผ่ี า่ น
มาต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจาปี
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8 การประเมิ นิลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และรายงานปั ญหาอุปสรรคทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมทัง้ การปรับปรุง
แก้ไข เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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